TYSNES KOMMUNE
5685 Uggdal
Telefon: 53 43 70 00

SKJEMA FOR EIGENMELDING
I Tysnes kommune har med utvida rett til eigenmelding. Det vil sei at du kan du nytta eigenmelding i heile
arbeidsgivarperioden; dei fyste 16 kalenderdagane av eit sjukefråvær. Sjå meir informasjon på side 2.

Arbeidstakar sitt namn:
Fødselsdato:
EIGEN SJUKDOM:
Dato:

Korona relatert sjukefråvær?

f.o.m.

t.o.m.

Kan fråværet skuldast tilhøve på arbeidsplassen?
Ja

Nei

Usikker

Dersom ja / usikker - kva for tilhøve trur du kan setjast i samanheng med fråværet?:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Har du forslag til tiltak?:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
SJUKDOM TIL BARN ELLER BARNEPASSAR, SAMT FYLGJE AV BARN TIL
LEGE/ SJUKEHUS:
Namnet på barnet:

Fødselsdato:

Fråvær f.o.m. (dato)

t.o.m. (dato)

Eg er åleine om omsorga (set kryss):

Ja:

Nei:

Omsorg for fleire enn 2 born under 12 år (set kryss)?

Ja:

Nei:

Dato: ___________________

Underskrift:__________________________________
Arbeidstakar

Sjå side 2 for informasjon om utvida rett til eigenmelding og info om korona relatert
sjukefråvær.
Side 1

TYSNES KOMMUNE
5685 Uggdal
Telefon: 53 43 70 00

Informasjon om bruk av eigenmelding
Eigenmelding kan nyttast av dei som har vore tilsett i Tysnes kommune i minst 2 månader.

Utvida rett til eigenmelding
I Tysnes kommune har me utvida rett til å nytte eigenmelding. Det vil sei at du kan du nytta
eigenmelding i heile arbeidsgivarperioden; dei fyste 16 kalenderdagane av eit sjukefråvær.
Frå 17. dag er det krav om sjukemelding.

Vær obs på at det er snakk om kalenderdagar. Dersom du har fast arbeidstid kvar onsdag og
blir sjuk og må være borte frå jobb i fire veker, vil dagane frå torsdag – tysdag også telle som
arbeidsgivarperiode, sjølv om du ikkje skulle jobba dei dagane.
Viss du er sjuk og nyttar eigenmelding i fleire periodar med mindre enn 16 dagar mellom; vil
periodane leggast saman. Du må jobba samanhengande i 16 kalenderdagar frå ein periode
med eigenmelding er brukt opp til ein ny periode kan nyttast.

Korona relatert fråvær
Viss du må være borte frå arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sjukdom, kan
du ha rett til sjukepengar.
Viss du er i karantene, har milde symptom eller er i ein anna koronarelatert situasjon kor du
eller ville vært frisk nok til å møte på jobb, må du avklare med din leiar om heimekontor kan
være alternativ til eigenmelding.
Me ber om at korona relatert sjukdom vert tydeliggjort på skjema i eiget punkt.

Generelt om eigenmelding i Tysnes kommune
Arbeidstakar må gje beskjed om fråværet fyste fråværsdag. Dette gjeld også ved
sjukemelding frå lege.
Eigenmeldinga skal fyllast ut av arbeidstakar og leverast til næraste overordna fyste dag på
jobb etter fråværet.
Ordninga med eigenmelding er basert på tillit. Dersom arbeidsgjevar har rimeleg grunn til å
tru at fråværet ikkje skuldast sjukdom, kan det verta kravd legeattest frå fyste fråværsdag,
sjølv om ikkje talet på eigenmeldingsdagar er brukt opp.

Dersom noko er uklart, eller du møter på tvilstilfelle, ber me om at du tek
kontakt med personalavdelinga!
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